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O bom sensonão ó comum
A quantidadede informaçãoe opiniõesque nos são apresentadasdiariamentepelos
media,a rapidezcom que circulam,não têm dado vida fácil a aforadores e investidores

EmíliaO.Vieira

Segundoneurocientistas,há um conjünto de situaçõesem que somosmais
susceptíveisde tomar decisõesirracionais e que automaticamente nos
conduzema decisõesemotivas:quando o problemaé complexo,quandoa
informação está em permanente
mudançae aparecede forma incompleta e confusa,quandoos objectivos
estãomal definidos,quandoo stress
é elevado,quandoas decisõesdependem da interacçãocom terceiros e
quandomuito estáem jogo. As decisõesde investimento com que aforradores se deparam encaixam bem
nas circunstânciasdescritas.
O que devem entáofazer os investidores para acautelarem as suas
poupanças?
Costumodizer que grande parte das
decisõesde invesümentosãodecisões
de bom senso.Averdadeé que o bom
sensonão é comum quando o medo
se instala.A tendênciado ser humano para seguir o rebanho leva-o a
cometereÍToscom custosrnuito significativospara os seuspatrimónios.
O bom sensodiz-nosque estacrise também vai passar.No dia-:a-dia,
a terra continuaráa produzir comida, as.empresascontinuarãoa produzir produtose serviços,as pessoas
continuarão a deslocar-separa trabalhar. Cadavezconseguimosproduzir mais com menos recursos e a

populaçãomundial continua a aumentar e a consumir.Osaforradoresdevem
concentrar-se na informação essencial e não no acessórioque diariamente nos impingem e que não tem qualquer importância para as empresas
que criam riqueza.
Na Casade Investimentosacompanhamoscercade 200 negóciosexcepcionais no mundo, analisamosprofundamenteessesnegóciose a capacidade que têm de produzir lucrosacima
da média para os seusaccionistas,a
força das suasvantagenscompetiüvas
e a capacidadee clareza de quem os
gere.Ou seja,queremossaberquanto
valem realmente.Quandocotam a preços que nos garântem uma boa margem de segurança,compramos.Quando cotam ao preçojusto vendemos.
Durante esteprocessô,queremos
sabersempreo que os melhoresinvestidores estão a fazer. onde investem
eleso seudinheiro. Paranós.os melhores investidoresnão sãoos que olham
para amanhãatentar adMnhar o mercado.Sãoos que olham pelo menos
para os próximos l0 anos e que, nos
últimos 20,30 ou 54 anos.como é o
casode Warren Buffett, tiveram resultadosexcepcionais,
Não siga a multidão, siga os melhores, Presidente
do ConselhodeAdminis- Gestãode
aaçãoCasadeInoesümentos
Patrimónios,S.A. Esueaeà sexta-feira

Já aqui escrevi vários'artigos que,
pela sua actualidade,merecem ser
revistos:"Euro too big to fail" de 9 de
Dezembro,"Investir é simples mas
não é fácil" de 23 dç Dezembro e "O
medo e a ganância"de 10 de Fevereiro passadìr.Podem ser lidos em
www.casadeinvestimentos.pt.
A quantidade de informação e opiniões que nos são apresentadasdiariamente pelosmedia, a rapidezcom
que circulam e a frequente falta de
seriedadee profundidadede análise,
não têm dadoüda fácil a aforradores
e investidoresque, na maioria dos
casos,jásó se preocupamem preservar o quetêm. O medonão é,com certeza,bom conselheiroe tantasopiniões
contrárias,por vezesaté montadasde
formaconvincentepara aliciar os investidores para este ou aquele negócio,
levaminvestidoresa tomar decisões
por impulso e de forma irracional, O
bom sensodiz-nosque devemosver a
qualidadede quem dá opiniõese as
motivaçõesque têm.
"Espíritos animais" é a expressão
que John Malmard Keynesutilizou no
seu livro de 1936,'A Teoria Geral do
Emprego,Juro e Dinheiro",para explicar as emoçõesque influenciam e condicionam os nossoscomportamentos
e decisões:'A juntar à instabilidade
devida à especulação,existe a instabilidade devida à característica da
natureza humana que dita que uma
grande proporção das nossasactividadesdependede impulsos espontâneos e não de expectativasmatemáticas ou económicds.Provavelmente,
a maioria das nossasdecisõesapenas
podem ser encaradascomo resultado
de espíritosanimais, isto é, uma tendência espontâneapara a acçãoao
invés da inacçãoe não como o resultado de irma médiaponderadade bene
ficios quantitativos multiplicada pelas
probabilidadesquantitativas."
Os melhores investidores são como Warren Buffett
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